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34a Belga Kongreso de Esperanto
Spa, 27a ĝis 29a de Majo 1950.

I ■ ■nu lic ita  norio urui nacia Li (jo unci Bel uo Kongreso. >

HONORA KOMITATO
S-ro D-ro D. BARZIN, urbestro de Spa,
S-ro E. COLLIN, skabeno de Spa.
S-ro Kavaliro Cli. de TH1ER, administranto de <r Spa-Monopole ».
S-ro P. DOMMARTIN, prezidanto de « Syndicat d'Initiative ».
S-ro M. de BOURNONVILLE, kasisto de « Syndicat d’lnitiative ».
S-ro (J. BORCKA1ANS, valona verkisto, prezidanto de Esperanto Grupo. 
S-ro Deputito P. SERVAIS, Verviers.

LOKA KONGRESA KOMITATO
S-ro J. DESONAY, 19, rue Sylvela, Spa. Tel. 729.
F-inoj J. kaj A. HOOFMANN.
Ges-roj DIDELOT-BORCKMANS.

SPA ATENDAS VIN!
Mi jus estis en Spa. La urbeto vekiĝas post la vintra ripozo kaj vigle pre

pariĝas por ricevi la multajn gastojn, kiuj ĝin vizitos duni la somero.
Cio estos en ordo, je Pentekosto, kiam ni, Esperantistoj, multnombre invados 

ĝin por nia ĉiujara kongreso.
La programo kiun la Loka Komitato starigis kun la helpo de la lokaj instancoj 

estas tute alloga.
La ĉarmo de l-a urbo kaj de ĝia ĉirkaŭaĵo estas nekomparebla.
Ĉiuj Esperantistoj uzos tiun okazon pasigi agrablan semajnfinon en amika 

kunestado, kaj alton levi nian standardon en tiu regiono.
lli bonvolu helpi la organizan komitaton, sendante senprokraste sian aliĝon 

kaj mendon por sia loĝejo, ĉar oni atendas multajn gastojn dum tiu periodo, 
estas necese frue rezervigi la ĉambrojn. Aliĝiloj estas haveblaj de Belga Ligo 
Esperantista.

Ĝis la revido, en Spa, dum Pentekosto ! P. K.
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Articles en francais et en flamand, pp. 12 et l i .
Artikels in 't Vlaams en in ’t Frans. blz. II en 12.
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PROGRAMO
Sabaton, la 27an de Majo

laa : Malfermo de la Akceptejo en « Svndicat d' I ni t ia ti ve . place Royale, Spa. 
17a : Laborkunsidoj en Kazino.
20 |A en Teatro de Kazino : Vesperfesto kie estas invitataj ĉiuj gekongresanoj. 

Poste balo en la dancsalonoj de la Kazino.
Dimanĉon, la 28an de Majo :

8 ■/•>-5la : Por la katolikoj, en la Preĝejo Sta Reniaklo, diservo kun prediko 
en Esperanto.

I Oa : Demeto de floroj ĉe la monumento al la militmortintoj de la du militoj 
HM 4-191H kaj 1940-1945.

10. dOa : Oficiala akcepto fare de la Urbestraro ĉe la urbdomo, 
l la :  Fotografado.
11. !5a: Solena kongresa kunsido en Kazino.
Kta: Festeno en Hote! Britannicpie (prezo: IIO fr., servado enkalkulita), 
lfia : Vizito de la banejo.
I7a • Koncerto en « Pare de Sept Heures ».
20 ‘/oa : Koncerto kun la granda orkestro de la Kazino, kun la kunlaborado 

de nia samideanino S-ino Elsie LFFF.BVRF.-JANSSEN, pianoartistino. 
Poste balo.

Lundon, la 29an de Majo :
Je la Oa, aŭtomobila ekskurso ĉe la kvar lagoj : \Varfaaz, Gileppe, Bnrnque 

Michel, Robertville (prezo: IIO fr., trinkmono enkalkulita).
Aŭ pieda promenado en la ĉirkaŭaĵo de Spa.
Je la lda : Korritma tagmanĝo (prezo : f>5 fr,, servado enkalkulita).

(Ejo konigota pli poste.)
Por la gekongresanoj kiuj restos mi Spa ĝis mardo :

Mardon, la 30an de Majo :
Matene de la 9a ĝis la 11 ‘Aa : Vizito de la uzinoj de « Spa-Mnnopole ».

Fervoja rabato. La Nacia Societo de Belgaj Fervojoj donas 25 'r rabaton 
sur la plena prezo de la fervojo por la personoj kiuj ĉeestos la Nacian Belgan 
Kongreson, ĉiu aliĝinto ricevos rajtigilon kiu validas por la ir-vojaĝo jam de 
vendredo la 2fia de Majo, kaj por la reven-vojaĝo ĝis mardo la dba de Majo.

INUA LISTO I)F. LA KONGRESANOJ
i. S-ro M. J ri umoUe, VVflrijk — J. S-ro L li. Poupeye. Bruĝo. — 3. D-ro P. K e mpe m-e rs.

Bruselo. — 4. S-ro Cl. Vundcvclde, Mcrelbokc. — 3. S  n» H. Siginfis, Antverpenoj — t*. S-ro
A. Tassin. La Bouvier*-. — 7. F-ino Nachlercaele, t ionto. — 8. S-ino A. Grudo!. Gento. —
O, S r o  G. Van tien (Josselin, Antverpeno. — io. I ino S. Oboztnski, Bruselo. — ii. S-ino
II. Schoofs. Antverpeno. — ia. S in o  D. Kempeneers, Bruselo. — '3 . S-ro G . Grootliaerl, 
Bruĝo. — i i S-ino J. D- blondi, Antverpeno. — 13. S  ino VI. ,laŭmerite. \Vilrijk. — tb S-ino 
I C irootlin e r i .  Bruĝo — i~. S-ro F. Verplanrke, Bruĝo. — is . F  ino M. Krslens, Bruselo. — 
11). S ro  t . ITnisse vo. lahlieke. — JO. Bino F. Stat-s Vandt-voorde, Bruselo. — i i .  S r o  De 
Martelante, Genio. — aa. S  ro H. Caste!, Gansnoren Bruselo. — J3. S-ro Cornelio. M»rcq 
en--Barueui. Fram ujo. j j. S-ino M. Curndlc-Dc Cock. Morea en Borden I, Frambujo. — 
33. S  ro Senbei. Ganslioron-Bruselo. — afi. S-ino M. Vamlevelde, Merelbeke. — 37. S  ro R. 
Ronius, d iadoron — 38. S-ino G . Pau pove. Bruĝo. — jo . I'asiro Di- Corte, Brusolo. — 
31). S-ino F. Sinos. Bruselo. — 31. S  ino I, Plvson, Sainl-GiJles Bruselo, — ja .  S-ino L. 
Verplaiuke, Bruĝo. — 33. I ino M- Jacobs, Borgerhout. r- 34. S r o  F. F.veraerts, CtVoux 
Mouslv. — 33. S-ino L. Casio I. Gunskoren-Bruselo. — 36. S-ro G . Vcnnanderd, Antverpeno,
— 37. F  ino I. 1Ju liet. \Vilrijk, — jS . S  ro F  Van Massenliove, Bruĝo. — >y. S-ino M. Van 

\Vasscnhove, Bruĝo. — to. F  ino Yv. Poupevr, Bruĝo — 41. F ino M.-J. De Corto. Bruĝo,
— | j. I ino G  De Corte, Bruĝo — 43. S ro Brari, Nicmvpoort. — 44. S  ino Braet, Nieuvi-



|w«vr1. — 43. S-ro II Van Uovo. Houle — 46. S-ino M. Vali Roj-o, Houle. — (7. S im i L. 
I.cli-Kvri- ianssciis. Bruselo. — 48. S in o  R [.«cal, Antverpeno. — 49. F-ino I.Verner». Bruĝo. 
— -pi. S-ro D De Mnulejfiii-rr. Bruĝo. — 'ji. S-ro I, Vernier, Wnly\vn Saini l.ainht-M — 
32. S  ino M. lassi» , I ji I ouvierr — 33, S  ino S. Snngpl, Giuisimrcn-Brusolo. —• 54 S-ro Ci 
I Viii jean, C i ne v. — 33. S-ino 1’eliljean, Ciripv. — 36. S-ro Petit jomi (lilo), C in o . — 37. S-ro 
M. (_'myol, O lri .itte. — 38 S in o  Lvt-raerls, Gemme Mous! v*. — ĵ*)- S-ino F., [imsi, Bruselo,

RE Ci A BELGA UGO ESPERANTISTA
Asocio sen profita celo.

ĜENERALA LAŬLEĜA KUNSIDO
La anoj de R. B. L. E. estas petataj ĉeesti Ia jaran kunvenon, kiu okazos

dimanĉon la 23an de Aprilo 1950, je lda horo, en Brasserie Saint-Martin, place
du Urand Sablon, 38. Grote Zavelplein, en Bruselo.

TAGORDO
L Raporto de la Administrantaro; 4. Budĝeto 1950;
2, Aprobo de la bilanco de I jaro 1949; 5. Laŭstatutaj elektoj;
3. Fiksado de la kotizo; ĥ. Diversaĵoj.
Rimarko, — La grupoj estas petataj proponi kandidatojn por la administran

taro. Grupanoj kiuj ne povas ĉeesti Ia ĝeneralan kunsidon, povas anstataŭigi sin 
de alia membro, donante al li skriban ateston.

La Ĝenerala Sekretario, La Prezidanto,
Cl. V ANDE VEI. DE. P. KEMPENEERS.

EEN « LIEFHEBBER1J »
« Lot wat zon Esperanto nuj kunnen van nut zijn ? Ik hei) het inzicht nie t 

aan internationale congressen deel te n emeri; ik heb niet nodig \verken van 
vreemde schrijvers te lezen. ■» Dit is de taai der onvcrschilhgen. Sommige 
onder hen voegen hieraan een of andere tegemverping toe, die zi j gehoord 
liebben, maar niet gecontroleerd. Tertijds hebben vvij een voortreffelijk taal- 
knoilige Ĥoreo bevestigen dat Esperanto niet zon kunnen blijven bestna» omdat 
de volkeren, onfĉilbaar en volgens ee» historisch proces, er mcnigvuldige dia
lecte» zouderi van maken.

Naderhand was die taalku ndige z ee r verwonderd te vefnemen dat, sedert 
1905 (uitgenonien gedurcnde de twee \vereldyorlogen), elk jaar congressen 
plaats gri j pui, \vaar duizemien esperantiste» hijeen kome», afkomstig van lan
de» (en uerelddelen) zeer verivijderd het ene van het andere, en dat al die 
mense» Esperanto sprcken op dezclfde wijze, en elkander zeer goed verstaan. 
I li j hati uit het oog verloren dat het de literatuur is die ile beste, ndighĉki van 
een taai verzekert, en dat de hulptaal bestemd is, niet alleen om gesproken te 
worden, maar vooral geschreven en gedrnkt. Hi j \vist niet dat het Algemeen 
Secretariaat van de Volkenbond, /ieli op een streng objectief standpunt plaat- 
send, certijtls een onderzoek aangaande dat Onderwerp had gedaan, en dat 
wat wij komen te zeggen verklaard is in zijn rapport A 5(1) 1922, en goeil- 
gekeurd door de Algemene Vergadering van 21 September 1922.

Dit zelfde versia g stelde het bestaan vast van ccn belangrijke literatuur, 
zovce! vverken geschreven in Esperanto en handelcnd over de meest verschil- 
lende onderwerpen, ais vertalingeii Die oorspronkelijke iverke» en die verta- 
lingen zijn gedaan door esperantiste» uit zeer veseli i li eji tie lande» van Europa 
en Amerika, en zelfs van China en Japan.

Thans hebben de onlangs versehene» uitgaven en de congressen van Bern 
(1947), Malmo (1948) en Bournemouth (1949) nog steeds de vohnaakte een- 
heid en bestendigheid der taai hewezen (Het volgende internationaal congres 
van Esperanto zai plaats grijpen te Parijs, in Augustus 1950.)
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De < historische processio » zijn tegenwoordig oneindig verschillend van 
die van honderden en duizendep Jaren geleden; de verbiiulingen en liet inter- 
nationaaJ verkeer Zijn uitgebrcider dan ooit tevoren.

De b ruaron  tegon Esperanto zijn van verschillenden aard, en sonis zeer 
ei genna riii f(; wij hebben er eeo van onderzocht oni aan te tonon dat het ntittig 
zon zijn enkei kritiek uit te oefenen met kennis van zaken.

Aan de onverschilligcn stippen vvij aan dat vele verstandige mensen een 
« liefhebberij » hebben die hon ndeni» van luni beroepshezorgdlieden, en andere 
een kunst, de letterklinite, de Inilptnnl.

- Oh, neen, Mijnheer de Esperantist, dank U voor de afleiding; »k beu niet 
aangelegd voor taleo; ik heb geco aangename herinnering behomlen aan de 
taallessen die ik vroeger heb moeten volgen, zonder vee! resultaat overiĝens.

— Mijn beste gesprekvoerder, ik zie dat gii onvolledig ingolicht zijt.
— Maar men kali nochtans niet ontkennen dat de studie ener laa! zeer 

i n span nemi is.
Esperanto maakt uitzondering. Het is het resultaat van wat men zon 

kunnen noemen een « h e si u d e erde evolutie » der Etiropese taleo te zarnen 
genomen; sommigc van tien zijn \ ri j van de spraakkundige moeilijkheden aan- 
wezig in andere talen, en omgekeerd. Door ze te vergelijkcn ziet meo tint 
meest al die taalknndige verwikkelingen onnodig zijn oni de gedachten j u ist 
uit te drukken.

De uitvinder van Esperanto heeft de moeilijkheden uitgeschakeld. Teri 
tweede, ais basis van de woordenschat hecft hij die « grotidwoorden » genomon, 
die het veelvuldigst voorkomen in de Romaanse en Germannse talen. Hij heeft 
de spelling zodanig gekozen dat de uitspraak m volledige overeenstemming 
is met de schrijfwijze, docti op anike vvijze dat het starmvoord steeds te 
herkennen is. Eindclijk, door eeo reeks v6or- en achtervoegsels niei bepaalde 
betekenis, en zich logisch met de grondwoorden verbindend, heeft aan de 
esperantist een groot aanta! vvoorden ter beschikking gesteki door middel van 
een hctrekkelijk klejn aanta! stannvoorden. Aldus heeft liii liet werk van het 
geheugen aanzienlijk vergemakkelijkt, de uitdrukking der kleinste schakeJingen 
nochtans toelatend.

Esperanto kan diis \vel een « liefhebberij » zijn voor dczen, die, het hart 
op de rechte plaats hebbend, niet alleen belang tonen voor limi eigen voordeel, 
maar ook voor dat der nieuwe generaties; het lije!t inderdaad geca tvvijfel dat 
het gemak van vvederzijds begrijpen veel kan bijdragen tot het behnud van de 
vrede in de \vereld. (Vertaald door M. DE RI ICKE.)

PREJUGES
D’apres une legende des temps antiques, bion longtemps avant Homere, lin 

jeune patre qui faisait paitre ses moutons sur los pentes herbeuses dii Parnasse 
coupa un rosea», v fora de petits trolis et, de cette flute primitive, tira des t 
sous dTme douceur ravissante. Tout jnyeux, ii fit part de sa decouverte a ses 
compagnons, les pAtres du Parnasse, et les engagea a faire comme hii. .Mais 
iis se moquerent : c Pourquoi aurions-nous besoin dhine nouvelle musique ?
Le chant des oiseaux et la voix harmonieuse des jeuncs filles ne suffisent-ils 
pas ? 't Le jeune patre n’en continua pas moios a jouer de son instrnmenL 
Finalement, les autres patros allercnt trouver les Sages de la Greco : <. Oli,
Sages, dirent-ils, est-ce que Ia amsigno tiree d’un roseau est acceptablc ? »
Apres avoir medite, les Sagos repondirent en caressant Iair longue barbe 
blanche : « Non, patros du Parnasse, une telle inusique n’est pas possible, parce 
t j u ’ e 11 e n'a jamais existe; et meme si elle pouvait cxister, elle ne serait qu'un 
affreux melange de bruits, comme le jargon ilos barbares. »

*  *  *

La langue la plus daire, la mieux apte a exprimer toutes les idecs est, pour 
chacun, sa langue maternelle. Apres une etude serieuse et longue d’une autre



Aldono al Belga Esperantisto, Aprilo 1950.

34a BELGA KONGRESO DE ESPERANTO
Spa, 27a ĝis 29a de Atajo 1950.

sui» d<*\ izo :

* Unu Belga atnio - unii nacia L iao  - unii Helda Kongreso. »

A L I G I L O
RESENDOTA AL BELGA LIGO ESPERANTISTA, JO, avenue Montjoie, Bruselo.

N. B. — Unu aliĝilo povas utili por unu, du aŭ tri personoj.

Nomo : I. S-ro
2. S-ino

3. F-jno

Adreso :

Kongreskotizo : 50 fr. (ek de 1/5 : 60 fr.) (aŭ 
eventuale mencio : « jani pagita » ) ...........

Dimaiiea festeno (servado enkalkulita MO fr.).

Lunda aŭtomobila ekskurso ( I IO f r.) ...................

Loĝado : ĉambro por I pers., 60 fr. ponokte ...
ĉambro kun I lito dupersona, 75 fr. ...
ĉambro kun 2 litoj unupersonaj, 100 fr.

Nepre indiku, per forstreko de Lo kio ne kon
venas :

Mi (ni) deziras loĝi de sabato al dimanĉo, 
k a j /aŭ de dimanĉo al lundo.
Mi (ni) partoprenos en la lunda promenado.

Donaco al la Kongresa kaso ............................

S u m o j...................

Entute fr.......................

sumon kiun mi pagas sur la poŝtĉekkonton 1337.67 de Belga Ligo 
Esperantista, 19, avenue Montjoie, Brusolo.

Mi (ni) alvenos.................... .......... Mi (n.) foriros
Dato, subskribo kaj rimarkoj

SKRIBU PLEJ KLARE, KAJ SE EBLE PER SKRIBMAŜINO
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langue vivante, on parvient a comprendre celle-ci convenablement; mais ii 
est beaucoup plus difficile de s'en servir pour exprimer correctenient, par ecrit 
oii verbalement, des idees complexes et delicates. En Belgique, nous sommes 
bien place» pour consfater cette difficilis*; dans des assemblees nationale», ii 
fa u t des traducteurs, oti bien ces assemblees fonctionnent en deux scciions 
separees. On ne doit done pas s’etonner du peti de resaltata des con grus inter- 
nationaiu reunissant des homme» de ijuatre cu diuj pays. Ht que dire de 
i’0. N. li., oii plus de d iluan te nations sont representas ?

*  *  *

Une langue « auxiliaire » internationale est-elle necessaire ? Cette question 
est du meme genre que celle epte 1'on posait jadis; la poste, le telegraphe, le tele
phone... sont-ils necessaires ? La reponse ne pcut etre qu’affirmative, pour 
quiconque a reflechi aux difficultes enormes des discussion» relativos a ravcnir 
de 1‘humanite, et pour quiconque voit 1’avantage qu'il y aurait a ce que tout 
homme de quelque instruction pii t se renseigner « directemcm s sur ce qui est 
publie a lctranger, interessant sa profession ou son desir de connaissance» gene- 
ralcs. Mais quelle sera cette langue ? F,eut-on penser qu’un jour le» nations 
seront d’acCord pour donner a !’une d'clles, oii a uii groupe de nations. la 
superiorite linguistique sur toutes les autre», avant pour consecpience une supe- 
riorite d'influence a cause du monopole de facilita pour faire penetrer leurs 
idees dans le monde entier ? Certainement no«; la langue auxiliaire doit efre 
neutro par rapport aux nationalites.

*  *  +

Par langue neutre ii iie faut pa» entendre mi systeme n’ayant rien de 
com muri avec le vocabulaire des la ngli es vivantes. Des svstemes artificiels ont 
ete imaginas dans les sitcles passus; iis n’ont pu produire aucune litterature. 
Mais une « vraie langue neutre » existe depuis 63 ans; elle fonctionne et possede 
une abondante litterature, ce qui etan deja constate en 1922 dans un rapport 
circonstancie du Secretariat General de la S. D. N.

*  *  *

Mais ii naiste encore des « Sages de la Orece » ipli, sans examen attentif, 
declarent sentcncieusement « qu'une langue ne peut naitre dans mi cabinet de 
travail, pas plus qu’un efre vivant dans une Connie de chimiste ». Cette phrase 
sonne bien, mais elle est vide de Sens, puisque la langue existe et fonctionne; 
elle attend, pour efre d’un emploi general, quc les Sages de la Orece deviennent 
vraiment sages, et ccssent de provoquer 1’indifference des gouvemements par 
des objections injustice*.

A leur intcntion, rappelons, d’une pari, que peli de temps apres la premiere 
guerre mondiale, la langue des Turos a etli* modifite de fomi en comble par 
des erudita, sous la forte impulsion d’Ataturk, et dintre part gue la langue 
« Esperanto », gue L. Zamenhof a publice ii y a 63 ans, apres 1’avoir, durant 
huit annees, eprouvee et perfectionnee par des traduction» diversos et meme 
par des poesies originale», est on modele de logigue.

Zamenhof a rassembl6 des racine» de mots. communes a diverse» langue» 
europeennes, pour former une langue dont 1'orthographe est entieremcnt d’ac- 
cord avec la prononciation. En combinant ces elementa, Zamenhof a elimini; 
les dedinaisons, la diversi te des conjugaisons et leurs irregularites, ainsi que 
los inutiles c h. a ngeni enis de desinencc dans un meme temps du verbe; ii a 
supprime les absurde» gtnrcs grammaticale; ii a regularis^ la formation du 
plnriel et la numeradon; precise le sciis des prefixes et des suffixes. pour 
pouvoir generaliser leur emploi et former ainsi des fa minos de mots autour 
d'une racine, li a fait, aii moyen d'elenients puises dans le» langue» eli ro
peca nus, une langue « complete », parfaitement logique et, consequemment, 
facile a apprendre, stirtout pour des gens cultives. Elle est. relativement aux 
langues historiques, aussi peu artificielle que les pommes de nos vergers par 
rapport aux f riii ts du « malus communis » des botanistes.

C. VANDEVEI.DF.
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35a UNIVERSALA KONGRESU DE ESPERANTO EN PARIZO
oa ĝis 12a cie Aŭgusto 1950.

ĜENERALAJ INFORMOJ
Kotizoj. — Kongresano ................................................ 300 belgaj frankoj.

Edzo aŭ edzino de kongresano.................  150 belgaj frankoj.
Junulo, ne pli ol 20jara................................. 75 belgaj frankoj.

Aliĝiloj estas haveblaj de Belga Ligo Esperantista. Kotizon oni pagu al ĝi 
antaŭ la lan de Julio 1950 (poŝtĉekkontn 1337.67).

Loĝado kaj ekskursoj. — La aliĝintoj ricevis mendilojn. lli povas sendi ilin 
al Belga Ligo Esperantista, kaj pagi la necesajn sumojn al ĝia poŝtcekkonto 
1337.67, laŭ la ŝanĝkurso de 100 francaj frankoj -  15 belgaj frankoj. Belga 
Ligo Esperantista transsendos Ia dokumentojn kaj la monon al L. K. K.

Fervojaj rabatoj. — La rabatbiletoj por la eksterlandanoj,, kiuj vizitos la kon
greson estos valoraj dum 20 tagoj (ne 40 (agoj kiel presite en Ia Oficiala 
Bulteno n-ro I de la Kongreso).

Naciaj kostumoj. — Dum la paŭzo de la balo, oni intencas organizi revuon 
de ia naciaj kostumoj se sufiĉe rmi tte da kongresanoj kunportas aŭtentikajn 
naciajn vestaĵojn.

Laborkunsidoj. — Dum la laborkunsidoj, la kongresanoj apartiĝos en kvar 
sekcioj kiuj speciale pritraktos la sekvantajn temojn : 1° Esperanto en la ler
nejoj; 2" Internacia trafiko; 3° Sciencoj puraj kaj aplikataj: 4" Intelektaj inter
ŝanĝoj.

ESPERANTO KAJ RADIO
De Radiodiffusion Francaise ni ĵu s ricevis sciigon ke jiro diversaj kaŭzoj oni forigis el la 

programoj In disaŭdigojn en Esperanto. Gi tamen esperas ke tiu decido estas nur pro.kora kaj 
ke orii baldaŭ povos remeti Ia esperantajn dissendojn sur la programoj.

Ni insiste petas iliajn legantojn, ke iii skribu ni Radiodiffusion ei I derbion Francaise.;:. 
107, rue ele Granella Paris, por f'cli la restarigon de la esperantaj dissendoj.

BELGA KRONIKO
A N T V E R P E N O . — /'.'.speranto'Grupo a. Jo  Verdu Siida ». — Post Ia festeno je lin honoro, 

kiu okazis dimi Januaro. Ia Prezidanto kunvokis dimanĉon, la 'jan de I'ebri inro, eksterordinaran 
ĝeneralan kunsidon, duni kiis eslis des idilia revigligi ia grupan vivon, organizante denove 
regulajn kunsidojn kaj anoncante elementan kurson.

Tiu ĉi kurso komenciĝis la uuan rle Februaro, en la Lernejo de Belgielei. kaj S-ro Inumotte 
mem gvidas. 5’S gelernantoj sin enskribigis kaj multaj jani ĉeestis kunvenojn.

Intertempe, la kunvenoj denove okazis kun antnŭdliksila programo' :
I h i ja n  de I'obruon). S  ro Morris De Keteloore paroladis pri sia vojaĝo al I 'sono kaj 

vere interesigis la Ĉeestantaron, kuj pelis ke li, dum dua vespero, ankoraŭ klarigu diversajn 
aliajn aspektojn de tiu vojaĝo.

L i  ilinni F in o  Malbildo Hnfkens tre sprile klarigis teoriojn diversajn pri < La banĝo * 
kaj multe amuzis Ja Ĉeestantaron.

La "an de Marto. S  ro Vari [ivmli* montris, antaŭ multnombra publiko inter kiu deko cla 
novaj gelernontoj. In belegan Esperanto-filmon pri * Donaĵo » kuj samtempe flandren tradukis 
la tekstojn por la i ie-l£sf iero nestoj,

La inan. okazis bone sukcesinta Parolata jurnalo, al kiu portoprenis multaj gemciubroj kioi 
eĉ novaj lernontoj.

L i  17-nrv, S-ino Merck* enkondukis, tre lerie kaj vigilo disku I vesperon pri s L i  Rolo de 
Virino. . » Ŝi tiel devigis la sinjorojn same vigle respondi.

b a  i la n . Amuza Vespero kun diversaj ludoj kaj distraĵoj kunigis la kunsidantaro».
La 5 ian. la programo mendis paroladon de Ia sekretario, S-ro Catloir. pri Ia ĝiuĝicu a metodo 

por -in defendi Loue.
Programo rle lo panoniaj konsidoj. — Kunvenoj ĉruvondrede, je In 20.300 en la salono 

(ia  etaĝo) de c VVittc Le eli vv >, 4, Fronkrijklei, Antverpeno :
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“ nu de Aprilo (Sankta Vendredo) : * Mitul vespermanĝo > on la restoracio tle « Oe T oji *. 
kontraŭ la Contra Stacidomo; i ian de Aprilo : D ua parto de In parolado de S-ro Morris De 
Ketoj nere, pri « M ia \ o jago al Liono »: J ia n  de Aprilo : Parolado pri •» Novzelando • (kun 
lumbildoj); i  Bail de Aprilo Vizito al moderna presejo de tagĵurnalo eri Soinerstroat (klarigo/ 
ile S  ro Sielens); 5011 de M ajo : Parolado de S  ro Roger laumotte, « Pri kaj por eli kuloj kaj 
maldikuloj » ; i Jan  de Majo : Parolota Jurnalo (kun ties kunhelpo); iomi de Majo : Parolado 
de k irto Melene Hodegus, pri temo komunikota; iftan de Majo j N iaj antaŭaj Belgaj Kongresoj 
lkuti montro de bildoj); iyan  de Majo : Posttagmeze, Ponro a! Spo; Jau  de danio : | .a KougreS- 
>titoj rakontas , oan de Junio Parolado de S-ro Hector Vermiljona. « Ij i  lugi.no en 
«randa urbo ».

BRI C A  ORI. PO, — I^a 7»n de Februaro, la grupo kunvenis ĉe F in o j Van Parys en 
Sini ■ Atidries, kaj ĝuis lie bonegan vespermanĝon. Je Iji menuo kunikloj kaj ciliaj delikataĵoj. 
Posto ĉiu ĉeestanto povis elekti nekonatan premion, koj multaj el tiuj estigis grandegan ĝojon 
La vespero finiĝis je la lumaj matenaj Koroj per agrablo dancado kuj ankaŭ per Inicado de 
kelkaj noi uloj pri la misteroj tle la relikvo de Sankto Johano kaj rle uhaj ĉielaj amuzaĵoj.

I-'fi perfektiga kurso, laŭ la Zamenhofa Fundamento estis daŭrigata en Ia komeneo de ĉiuj 
ordinaroj kunvenoj, regule ĉeestota j de aro de fidelaj membroj.

La i8nn de Marto okazis en la dancejo « laboriri » granda Italo organizita ile la grupo kai 
en kiu partoprenis proksimume joo personoj. Ci estis honorigata per ia ĉeesto de In I iga 
Prezidanto kaj tle S-ino Kempeneers kai ankaŭ de S-ro C . Vermandere, komitatano di Verda 
Stelo, Antverpeno. Ci daŭris en plej gaja atmosfero ĝis lti ja  matene, kiam la orkestro, ludante 
la L s |leron, finis — tro frue laŭ multaj dancemuloj — Huji brile sukcesintan feston. Specialo 
danko eslas ŝuldata al In juna helpsekretario, S-ro P, Jaden), kiu plenumis perfekte la plej 
grandan parton de la organiza loboro.

I Volframo tle la elmontri/ kunsidoj. — Ordinara kunveno ; ĉiuniarde je la ion, en la sidejo 
* Frondon I leoni - Come! d Or v. Komitata kunveno la unuan mardon de citi monato, de la 
ipa ĝis la ioa . en sama ejo. Duni la unua duonhoro de. ĉiu ordinaro kunveno ; Perfektigu 
kurso, poste :

A prilo: .-faru Diskuto « kaperanto kaj Junularo >; i nili. legad o  de Belga Esperanlisto: 
i San. Redaktaj ekzercoj; a jan , Daŭrigo < Esperanto kaj Junularo »;

Majo ; ian. Duopa nu triopa interparolado kun posta raportado: oon. Raportado iiri la 
Bruĝo Foiro; irinji. Daŭrigo « Esperanta kni Junularo ■ ; 13011, Lastaj aranĝoj por la nacia 
kongreso; joan . Raportado pri la antia kongreso.

BRI SFI A G R U P O . ■— La grupo kunvenas regule ĉirrlunde kun nombro da pario 
prenantoj Ĉiam pli granda.

Inter la paroladoj kiujn faris la membroj, speciale menciindaj eslis lili tre brila de S-ino Fili 
Slacs. Ja inan rle Februare pri ('hopia, ilustrita per tre Lonelcktitaj gramofondiskoj, kaj tiu de 
S  ino I ei ni, unu semajnon poste, pri < Bahaismo », doktrino, kiu prezentas rilatojn kun 
F,speranto.

/Volframo/ Je  Ju estontaj Lim onoj. — Ljo : Brasserie Saint-Martin, place du Graue! Sablon, 
38, Comte /Luelpleni, ^iulunde je la ioa.

Aprilo : In "an, parolata ĵurnalo; la toan, Paskaj lesioj, ue oko'/,os kunveno: la iran. 
S-ro Sengola Amuza vosepro kaj tombolo; la lia n , S-ro Rvernets. « Ludonantoj kaj lupren
antoj ».

Majo : la iun, parolata ĵurnalo; Ia San. je 1r).30 ĥ.. S  ro V ao der Sternpnl gvidos perfektigan 
• kurson i je la 10.13 "•* I' ino O  bo zi n ski, « Henri Dunan! * ;  In ija n . S-ino Songe!, i  Ni verkos

romanon >: la l la n , S ro Hart . « I komorajn) »: lu iuan, Pentekosto, ĉiuj al 8p,i 1
Junio : la ĵait, parolata ĵurnalo; la Ilan . je IO.'o  h.. S-ro Van der Stompe! gvidos pcrfek 

tigan kurson; je 10,13 h., S-ino Stern, < Origino rle In puna juro »: la toan. S-ino F. Stucu. 
< Poetino Virginie Loveling »; la iftan. S-ro Suumo parolos por la neĉeestantoj.

G E N T A  G R U P O . — Dum la vintra sezono Ia grupanoj aŭdis paroladojn de : S-ino Grudo!
pri * Societo por protekto de bestoj » ; F-ino Purple |>ri libertempa kolonio i La Gentaj 
migrantaj birdoj » ; de S-ro I ŭiunerman pri Gentaj monumentoj; de S-ro Vnndevelde pri 
« Historio de hundo v. kaj firi c Historio de la plumo » ; de S-ino Van \ \  tui icele pri « Ursoj ».

V ER V IE R S. •— Sub In gvidado de nia molnova samideano Joseph Henno»*, funkcias Iri 

kursoj kun i i  lernantoj
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ESPERANTISTA KRONIKO
A Ŭ ST R ! fO. — Oe too ĝi- "ioi! cle- Julio i (jjo. okazos en Huis Icili lnternacia/ feri-scmiijrio/ 

kun somera universitato.
Informojn «Jonas I tr i us Steiner. lin an zk o sse . Knfslcin

ER A N O J JO . — Ni n liui k i' paĝo 5 ile Io nro i ele Ike i Uo Esperantisto r Hoslkongrrsnn 
semajnon on Angers ». Niaj lokoj nmikoj sciigus'nin ke ili estas (.levigata! ŝanĝi Ifi periodon «lo 
la * internacia renkonto > kiun ili aranĝos. Ĝi tiamaniere (ariĝos * antaŭkongreso semajno » 
kaj okazos de la 280 de lulio ĝis: la .pi do Aŭgusto, Jus antaŭ la Intemacia Kongreso en 
Parizo. Oni petas pliajn informojn sin turnante al l'-ino Nomus. 28, liotilevard I)ecozenux.
\  ngere.

Plie niaj A ngoraj samideanoj aranĝos esperantistan elmontraĵon dum In foiro en Angers, 
inter Ia Sa kaj In 1<81» «le Junio kaj flota» la esperantistojn skribi multnombre por gratuli lo 
organizantojn do la foiro por la aranĝo de esperanta sekcio.

G R E K I 'JO . — I n ministro de kulioj kaj nacia klerigado per cirkulero n-ro tpa, rle la 
po do Aŭgusto Http. rekomendis al la Estroj do Superaj kaj Mezgradaj lernejoj faciligi t ia 
maniere la i n si maelon cli- Esperanto.

BIBLIOGRAFIO
Inrito al ĉielo, de lamos T), Savon». Originala romano, gnnpaĝn, duontole bindita. I idiotojn 

S  Ziogler. Mime hon (Germanujo).
Gi autoro estas bone konata kiel malnova pioniro de nia inovado. Tiu Ĉi verko estas inda 

esti metala apud la filoj brilaj nnlaŭr.ikonlnj de \ Velis aŭ do Jules Venio,
Vojaĝo al planedo M ars eslis jam rakontita. Tiu iluva interplaneda aventuro okazus be I; ie 

r.t r (a plei lasie eltrovitaj teknikaj Iteli piloj.
Al ĝi estas aldonitaj moralaj kaj ('lozofaj konsideroj, kiuj estas plia alloga elemento. Si mi 

imono» ke la Hiri ti estas glata, ke lu vorttrezoro rizita eslas lute klasika, ke In libro estas birilo 
legebla, CC de ne tre klera Esperanlisto, tre eerte multaj deziros posedi tiun libron,

I .a prezentado estos preskaŭ perfekta: lormuto agrabla, papero blanka kaj {«altkvalita. pros 
literoj iom malgrandaj sed tre klaraj. Ire malmultaj estas In preseraroj. Bedaŭrinde, kejkfoje 
litero ne eslas presata, Kun iom da atentu oni tamen povas facile legi la tekston.

Ĝi estas unu el la plej bonaj libroj lasttempe eldonitaj. Haveblaj de Reĝa Belga Ligo 
Esperantista, poŝteekkonlo 1v57.fl?. Erezo, i pi fi

lnterlinffi>islilf.o ltaj Ts/teron toiogio, de VA Mondor» — La librejo M . M  tmjscs. Eurinereiid, 
Nederlando, anoncas lo aperon «1«' nova libro de In aŭtoro de < Vijf Kunstlnlen ». l in  ĉi 
-iSjiaĝa libro enhavas la jena jn ĉapitrojn Interlingvistiko kaj Esperanto: In naturalismo de 
dr VVnbl kuj Jesfiersen: tiu de L A. L. A .: taskoj de In esperantologio; evoluo ek- Es|»eranto; 
lingva korekteco; kompara es|wrt«iHologiy. Gi libro estas havebla pere de E B, L. E. Erezo, 
-pi frankoj (poŝtĉekkonto i 5^7.67).

Nib h, nordo slanJnrJn. de E Korte, lernejestro en Veeildtnn (Nederlando); el«loniia ile 
Muu.sses, Eurinerend (Nederland*t). I 'rezo. 2.50 guldenoj.

Bonega metodo por instruado «b- Esperanto al inianoj. Ĝi uzas la sistemon de imagoj priskri
bitaj, kiu multe impresas I memoron de la iiiivcrjcif. Fio faciligas la komprenon ile la lernonto 
kiom la profesoro klarigas lo desegnaĵojn. Ĝi estas unu cl Ia plej bonoj metodoj. Ni [iova ĝin 
konsili ni ĉiuj personaj kiuj instruas Esperanton. Ĝ, povas esli utila ankaŭ j'o r plenkreskuloj.

Tirolo, ilustrita ialclprospekto, I vro! 11450 koj /'«rioj eri Tirolo, ilusi rifa j proselitoj. Tioj In 
presaĵoj estas eldonitaj de Esperanto I andedeilung. Epstein, Firolo. Aus)rujo,

Sinio Imo Grunde tlo Sni. Ilrazilo — Okazo ile Iii ira  Brazila Kongreso, okazinta «luni 
"septembro topi. lo Ŝtata Statistiko Departamenta eldonis presaĵon montrantan landkarton de 
la lando kaj statistikan resumeton pri In Ŝtalo Rio Grando do Stli k .j ĝia ĉefurbo Horto Alegre.

Bnupre. la ori/ureh, Je  Belgajn. -  Bele presila koj ilustrita laldprospeklo. H,«tuijn ĝin de 
L rba servo por turismo, lti. Dijver, Brugge.

Snrmi tonsimile, — Organo de * Suda Kruco ». Eindliovijfc. Nederlando,

Budhisma. - N, neevi- du gazetojn pri lui interesa filozofio. N ia malnova samideano 
M Klere, eldonas franclingvan revuon ; < G  simile* boudlmpic ». La numero de Januaro



jO^O eslas tipega. Ĝi enhavas plurajn iiiltrosajn artikolojn, liuj. kiuj interesiĝas pri budhismo 
sin o none ti al S  ro Klere, b rue Bianche, on Ans (Lieĝo).

I Spera nti i «uva gazeto pri Budhismo eslas eldonita di- S r o  Anagarika Anurudd ha, B oa' 1.10“ . 
Gudsinrdshvttan. Svfidujo, suli ia titolo « Lu Dharmo - Prezo, unu respondkupono.

FAMILIAJ NOVAĴOJ
EDZIĜO

I n Novjorko. I sono. la loan  de Marto U)ĵo, S-ro Uiitlolf C. ( '0 1 '1’1‘E Z , membro ile 
Brusela Grupo, edziĝis kun I -ino Vivi L. JA R M O , ri I Uilsinghore. Sveda jo. Ambaŭ eslas 
malnovaj (Viri orego) esperantistoj kuj H spe ro nto estas (ilte oficiale ili hejmlingvo.

N A SK IĜ I VI
Ges-roj G O E ! H A L S -F A E S  havas la plezuron anonci la naskiĝon de filineto Rita. Al Ia 

feliĉa) gepatroj kaj al la ge avoj, niaj malnovaj Antverpenaj geamikoj Oos roj Aug I AI S  
IA N SSE N S. niajn plej korajn gratulojn kaj bondezirojn.

S in o  II. S t 'H O O I’S  kaj ŝiaj gefiloj ties-roj Iskiii S C flO O F S  anoncas kun plezuro la 
naskiĝon tle nepeto kaj fileto Guy.

Al nin pionirino kaj .d la feliĉaj gepatroj niajn plej korajn gratulojn.

M. KR< VLOGO
Mortis eri Bruselo, In Ujan tie I du n aro . S-ro Ernest PIF.RRL. en sia ftia jaro. membre tle 

Brusela Grupti. Li estis tre malnova esperantisto: li regule ĉeestis ĉiujn esperantajn manifes
taciojn ĝis kiam malsano ioni post iom malhelpis lin eliri. Je  lin enterigo. D-ro Kenipeneers. 
en ĉeesto de pluraj membroj de In grupo alportis al li lastan saluton. Ni prezentas al lin 
i-dzino al lia filino ankaŭ fidelaj membrinoj cle nia Lipo niajn plej sincerulo kondoleco)!».

S-ro t raslon PF.TIT.ILAN. el Ci i ie v, perdis sian bopatrinon Belga I jp a  kaj Ideigo Espe
rentisto tutkore partoprena, la ĉagrenon de tia malnova pioniro tle Lsper.uittniiovndo en 
Belgujo.

ANONCOJ
— » lui Ponto ». oficiala monata gazeto cle Germana I .speranto-Asocio, publikigos en specialis 

numero dimi somero unjo korespondaro!» ojn cle ekstergermanaj samideanoj Alskriboj al 
Esperanto-Centro. ( 1ĵh), Mŭnrhen-Pasing, Fnglei>efl St rasse, 7,

— hli I R BA N  OVA, 13. Na brebu, Prabn IX, Ĝchboslovaku jci. Injara imr/ikprolcsorinn. 
deziras interŝanĝi opiniojn pri muziko, arto, literaturo, esperanto movado, k. i

— J. B 1EF.K. Vojire io. Pi vere! Podborni. Cehoslovakujo. dezirus interŝanĝi poŝtmarkojn
— lose SU N O . c/San  Bortnlome n" |fi 50, Manresa (Barcelona). Hispanujo, deziras kores

pondi per ilustrita i iroŝtkarloj.

BELGA LIGO ESPERANTISTA
Poŝlĉekkonlo 1337.67. Bruselo.

T A R IF O  D E  I.IBRO  I KVI P R O P A G A N D IL O  I
Iai Mortado, parolado de Proi D-ro Hermann Notbnaegel. tradukita de Bernbarc

S* agei .......................................................................................
Komerca/ lelero/, de C. A. Pruisseii ............................................................
/.spe rori lo o p/iris vuri' maitre en ifuinzv fefi ous, de Henri De i oppel 
Inlr/lingiŭslibo kuj Esperon lologio, de W  Manders .
birilo tii tielo, de James Snvers ........... ........ . ............... .

M edicina Vortaro, cle Bric|uet

Esperanto limfluo des Nationa Umos. tno ekz - • ......................................
i o e kz ............................................................

Esperanto rri on coiip ri irii. loo ek/. ..............

Esperanto in r kii uaflslttg, loo ekz.

Propulara./-ilustrita/ poŝtkartoj, po peco ........... ... ... ...................... ...........

J :ssor de / Esperanto (franclingva), I paga graud luminta gazelo, n-ro 3 * 'po 
Restas ankoraŭ kelkaj numeroj I kaj i.

Abono ni f  runta Esperanlisto, /jo jare ... .............................................

M .-
13,—
'i'».—

I i o ,— 
I I o,—

I (I,—
1.30

25~
23 ,-

'.'-15

30,-
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LES ENTREPRISES

D E R K S
226y Rogierstrato, BRUSELO

Tel. : 15.19.92

Entrepreno de
K O N S T R U A Ĵ O J

G. FAES
16/ Schoenmarkt/ 16 

A N T V E R P E N O

--------  For via MUZIKO, §
RADIO kaj GRAMOFONO I

Por viaj esperantaĵoj, 
libroj, insignoj k. c.

Esperantista Librejo
24/ Bodenbroekstrato, 24 
Tel.. 11.71 03 BRUSELO

kii t finbati havigos al vi nacilingvajn librojn, 
revuojn koj gazelojn, koj ĉiaspecan 

skribmaterialo!!.

P A S T E L O J

P A S T I L L E  P E C T  O R A L E

S W I N  N E
E N  C I U J  A P O T E K O J  =

REĜA BELGA LIGO ESPERANTISTA
A S O C IO  S E N  P R O F IT A  C E L O

Prezidanto : D-ro P K E M P E N E E R S, iq , avenue Montjoie. Bruselo.
Vic prezidantoj : S-ro M . JA U M O T T E . 44, avenue De Bruyn, \Vilrijck-Antwerpen 

S-ro A. T A S S 1N. i. rue Saint-Joseph. I-* Louviere.
Ĝenerala Sekretario : S-ro Cl. V A N D E V E L D E . 178, Peter Benoj tirma. Mcrelbeke,

Sekretario : S-ro J . V ER D IER , 78, avenue Mari e-Jose. \VoIu\ve-Saint-Lambert.
Kasistino . S-ino J. PLYSON, 185, rue Jourdan, Saint-Gilles-Bruselo.

KOMBINATAJ KOTIZOJ

Reĝa Belga Ligo Esperantista kaj Universala Esperanto Asocio
I Simpla membreco (enhavus membrecon al In loka (Im po — fti ekzistas — al In 

Ligo kaj al la internacia organizaĵo; rajtigos ricevi lo nacian gazeton * Belga
Esperantisto * kaj la internacian kupolaron por se rv o j) ............  IV.

f amilia membro (sante, escepte la gazeton )............ .................... .
ii. Membrigo kun indinldua aliĝo al la internacia organizaĵo : 

n) M embro kuri Jarlibro :

kiel simpla membro; ricevos krome la Jarlibron kaj ĝian a ld o n o n .....................
b) M embro Abonanto :

kiel mombro kun Jarlibro; ricevas krome la monatan intemacian gazeton 
*  Esperanto >................................................

c) Mernbro Subtenanto :

kici membro-olionanlo: pagas pli allan kotizon por helpi ia movadon ...
III. Bonfaranta M embra memvole aldonas almenaŭ 25 lr. al sia kolizo, speciale por helpi al

R. B. L  F..

Pagu ol via loka grigio: se tie ekzistas, al poŝtĉekkontn n -57.67 de Reĝa Belga Ligo 
Esperantista.

HO

40

115 =

170

300

itr.p. L I E L E N S .  8, P. R. L ., IS. Fu* de la Pftncec.se. B ru xe11es. —  Telephone 21.10 98 h-


